בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו
ת"ק  48994 02 18הרוש נ' קנובל

לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמ
התובע:

דוד הרוש

הנתבע:

עו"ד ער קנובל

נגד

פסק די
עסקינ בתביעה כספית על ס של  , 30,000שעניינה בטענת הטרדה ,באמצעות הודעות אס.א .אס,
אשר לשיטת התובע ,מסרוני אלה מהווי "דבר פרסומת" ,על פי חוק התקשורת )בזק ושירותי(#
התשס"ח – ) 2008להל " :החוק"(.
רקע וטענות הצדדי #בתמצית
 .1על מנת לסבר את האוז  ,התובע ,מר דוד הרוש )להל " :התובע"( ,הינו חייב לחברת הוט
מובייל )להל " :הוט"( ,והנתבע הינו עור די )להל " :הנתבע"( ,המייצג את חברת הוט.
 .2לטענת התובע ,הנתבע בחר בדר מטרידה ושלח עשרות הודעות אס.א .אס )להל :
"המסרוני "#ו/או "ההודעות"( לתובע ,על מנת שזה האחרו יסדיר את חובו להוט.
 .3לשיטת התובע ,בדר בה נהג הנתבע ,הוא דרס ברגל גסה את סעי(  30לחוק .מה ג  ,שהנתבע
התעל מבקשות חוזרות ונשנות של התובע להפסיק את שליחת ההודעות .התובע בחר
לחסו את המספר שממנו נשלחו אליו ההודעות ,א הנתבע המשי ושלח הודעות ממספרי
טלפו שוני .
יצוי  ,התובע טוע כי יש לו הפטר ,ולמרות זאת נשלחו אליו אי ספור הודעות.
 .4לטענת הנתבע ,התובע צבר חוב בהוט בגי חשבוניות שוטפות .משלא הסדיר התובע את החוב
חר( משלוח מכתבי התראה מטע הוט ,הועבר הטיפול לגביית החוב לנתבע.
הנתבע טוע כי חובו של התובע להוט אינו חוסה תחת צו הכינוס ,ואי נפקות למת הפטר
לחובות התובע ,ביחס החוב שבענייננו .כ  ,שלדעתו ,טוב היה עושה התובע א היה בוחר
להסדיר את החוב ,במקו להגיש תביעה זו.
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הנתבע סבור כי אי להחיל את סעי(  30לחוק ,בענייננו ,הואיל שאי בהודעות שנשלחו אל
התובע ,כדי הטרדה כלשו סעי( החוק .שהרי ,מטרת ההודעות נועדו שהתובע יפעל להסדרת
החוב .וכ  ,הנתבע אינו חוסה תחת המונח "מפרס " כהגדרתו בלשו החוק ,וההודעות ששלח
הנתבע לתובע אינ באי בגדר של דבר פרסומת אסורה.
 .5במעמד הדיו העיד התובע ,והעיד הנתבע ,וכל אחד מהצדדי ש יהבו בפסיקה ,שלשיטתו
יש לאמ +בענייננו.
דיו והכרעה
 .6השאלה הדורשת הכרעה – הא
פרסומת".

ההודעות שנשלחו לתובע על ידי הנתבע ,מהוות "דבר

 .7ראשית ,התובע ש יהבו תחילה בסעי(  30לחוק ,ובמעמד הדיו הוסכ כי הדיו יסוב סביב
סעי(  30א' לחוק.
 .8לאחר ששמעתי את העדויות ,ועיינתי בכל אשר הובא בפניי ,נחה דעתי לקבל את התביעה,
ולהל נימוקיי בתמצית.
המסגרת הנורמטיבית
 .9השאלה שבה עלי להכריע הינה הא המסרוני שנשלחו לתובעת על ידי הנתבעות מהווי
"דבר פרסומת".
סעי(  30א' לחוק ,קובע:
"דבר פרסומת – מסר המופ( באופ מסחרי ,שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או
לעודד הוצאת כספי #בדר* אחרת;
...
"מפרס – "#מי ששמו או מענו מופיעי #בדבר הפרסומת כמע להתקשרות לש #רכישתו
של נושא דבר הפרסומת ,מי שתוכנו של דבר הפרסו #עשוי לפרס #את עסקיו או לקד#
את מטרותיו."...
בדברי הכנסת ,חוברת י"א ,עמ'  ,1773נאמר מפי יו"ר הועדה המשותפת ,ח"כ משה כחלו :
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"לעני ההגדרה של "דבר פרסומת" מוצע לתק את ההגדרה "דבר פרסומת" הקיימת
בסעי30 ,א' בנוסחו היו ,#באופ המבהיר כי מדובר במסר המופ( באופ מסחרי,
שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או הוצאת כספי #בכל דר* .כלומר ,מדובר
בהפצה למטרות מסחריות ,בהיק ,נרחב ,לקבוצה גדולה של נמעני .#לש #הבהרה,
ההסדר המוצע לא יחול על תרומות או על הודעות שתוכנ פוליטי".
 .10וישאל השואל – הא מטרת החוק מתייחסת ג למקרה שבעניינו – כאשר עור די שולח
הודעה לחייב ,על מנת שזה האחרו יסדיר את חובו? שאלה זו דורשת פרשנותו של החוק.
 .11בהקשר של פרשנות ,יפי לענייננו הדברי שנאמרו בבג" 4562/92 +ח"כ אליעזר זנדברג נ' רשות
השדור ]פורס בנבו[ ).:(2.6.96
"פרשנותו של טקסט משפטי  .......היא פעולה משולבת של לשו ותכלית":מילות
החוק ומטרתו ה כלי #שלובי .#על המטרה נית ללמוד מהמלי ,#ואת המלי #יש
לפרש על פי המטרה" )בג"צ  507/81ח"כ אבו חצירא ואח' נ' היוע( המשפטי
לממשלה ואח' ] ,[3בעמ'  .(584הלשו קובעת את מיתח #האפשרויות הלשוניות.
כל אופציה פרשנית חייבת לתח #עצמה למסגרתו של מיתח #זה .הפרש אינו
רשאי לית ללשו הטקסט משמעות שזו אינה יכולה לשאת .אכ  ,הפירוש ללשו
הטקסט יכול שיהא מרחיב ויכול שיהא מצמצ ,#יכול שיהא רגיל ויכול שיהא
חריג ,א* הוא צרי* תמיד למצוא נקודת אחיזה ארכימדית בלשו החוק .לשו
הנורמה משמשת ה נקודת מוצא לתהלי* הפרשנות ,וה מסגרת שבתוכה הוא
פועל .אמת ,המרכיב הלשוני אינו תנאי מספיק לפרשנות .א* הוא תנאי הכרחי
לה" .מלאכת הפירוש אינה מוגבלת א למלי  ,א המלי מגבילות את הפירוש"
)ד"נ  40/80קניג נ' כה ] ,[4בעמ'  .(715בצד הלשו עומדת התכלית .אלה ה#
המטרות ,היעדי ,#האינטרסי #והערכי #אשר הנורמה נועדה להגשי.#
 .12בת.א) .מחוזי תל4אביב(  1586/09חיות נ' טלר מסרי #מיידי #בע"מ ]פורס בנבו[ ,הועלתה
הסוגיה בנוגע לפרשנות חוק התקשורת ,כב' השופטת ד"ר מ .אגמו גונ  ,הפנתה לדברי ההסבר
להצעת החוק:
"את חוק התקשורת ,ככל דבר חקיקה אחר ,יש לפרש על פי תכליתו .בדברי
ההסבר להצעת החוק נאמר' :נוכח ריבוי הפרסומי #המגיעי #ישירות לבתי#
פרטיי ,#באמצעות פקס ,הודעות  SMSוהודעות דואר אלקטרוני ,מצד משווקי#
ומפרסמי #המבקשי #להציע מוצריה ,#גובר הצור* להג על פרטיות #של
האזרחי #מפני שיטפו פרסומי זה .".......
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 .13וישאל שוב השואל – הא #נית לראות בהודעות שנשלחו על ידי הנתבע לתובע ,פרסו:#
לטעמי ,כל מקרה ומקרה יש לבחו לגופו ,בהתא #לנסיבותיו ,ובענייננו התשובה לשאלה זו
הינה חיובית .כבר עתה אומר ,שלאחר שעיינתי בכל אשר הובא בפניי ,השתכנעתי לקבל את
התביעה בחלקה ,ולהל נימוקיי בתמצית ,כמצוות תקנה ) 15ב( לתקנות שיפוט בתביעות
קטנות )סדרי די ( ,תשל"ז .1976
 .14התובע ש יהבו בפסיקה שניתנה על ידי כב' השופט עזריה אלקלעי במסגרת ת.א) .ת"א(
 53356405411בת אל עובדיה נ' פלאפו תקשורת בע"מ ]פורס בנבו[ ש נקבע כי אי לצמצ
את המונח "דבר פרסומת" ,אלא יש לפרשו בצורה "רחבה" ,בהתא "למטרות היעדי
האינטרסי והערכי אשר הנורמה נועדה להגשי " .מכא  ,שלשיטת כב' השופט אלקלעי,
אי להגביל את פירוש הביטוי רק "לפרסומת" מסחרית ,במובנה השגור בפי הבריות .וזאת,
משו שהמחוקק לא הסתפק בהגדרה "מסר המופ +באופ מסחרי ,שמטרתו לעודד רכישת
מוצר או שירות .אלא ,המחוקק טרח להוסי( להגדרה את המשפט "או לעודד הוצאת כספי
בדר אחרת" .כב' השופט אלקלעי סבור כי מטרת המחוקק להרחיב את ההגדרה ולהחיל
אותה על מסרו המעודד את הנמע להוציא כספי לכל מטרה שהיא ,וכלשונו" :דהיינו כל
תשלו #לרבות לצור* פירעו חוב ,כאשר בדברי ההסבר לחוק נאמר כי אי הכוונה להוצאת
כס ,לתרומות או למטרות פוליטיות וחזקה על המחוקק שאינו משחית מילותיו לשווא"
)סעי(  24לפסה"ד"(.
 .15מנגד ,סבור הנתבע כי מדובר בהודעות לגיטימיות ,לפירעו חוב .לשיטתו ,מטרת ההודעות
הייתה דווקא להטיב ע התובע ,הג שאי בהודעות שו הצעה לרכישה .הנתבע מפנה
לפסיקה רתק  4211405417בראונר ואח' נ' שירותי בריאות כללית ואח' ]פורס בנבו[ ,ש
נקבע על ידי כב' השופטת ורדה פלאוט כי הודעות ששולחת קופת חולי  ,שעניינ מת
שירותי רפואיי ויידוע לקוחות אודות פעילות זו אינ בגדר "דבר פרסומת" האסור על פי
חוק.
לדעתי ,יש לאבח את המקרה שבפניי מפסיקה זו.
 .16בענייננו ,ראיתי לנכו לאמ +את הפסיקה של כב' השופט אלקלעי ,כפי שהובא לעיל.
מעיו בשלושת ההודעות ששלח הנתבע לתובע עולה כי אי מדובר בפנייה אישית לחייב ,על
מנת שיסדיר את החוב )כאמור בתק )טב'(  54404408410גדי זיגדו נ' משרד אליהו מל*
ושות'( .במקרה דכא  ,עיננו הרואות שמדובר בפנייה כללית – "שלו #רב ,הזדמנות מוגבלת
בזמ לקבלת הנחה ."...
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סבורה אני כי תוכ ההודעה מדברת בעד עצמה ,ועושה הרוש כי ההודעות נשלחו ממשרדו
של הנתבע לקבוצה גדולה של חייבי  ,שהרי אי פנייה אישית לנמע  .יוצא אפוא ,שההודעות
נועדו לעודד את התובע "להוצאת כספי בדר אחרת" .כמו כ  ,אי ספק כי הודעות אלה,
עשויות "לקד את מטרותיו של הנתבע" מאחר וגביית חובות היא בגדר עיסוקו כעור די ,
בי היתר ,מטע חברת הוט.
 .17הנתבע טוע כי התובע עצמו יז פניות למשרדו של הנתבע ,מכא מבקש ללמוד כי התובע
רצה את הקשר ע הנתבע.
בהקשר זה הנתבע צר( אסופת מיילי  ,שסומנו נ ,2/ונית להיווכח כי המיילי נשלחו במהל
חודש מר ,+וההודעות הגיעו קוד לכ  ,במהל פברואר  8.2.18 ,4.2.18 – 2018ומיו .20.2.18
סבורה אני שאי בפניות חייב להסדרת חוב ,כדי להצדיק פניות חוזרות ונשנות באמצעות
מסרוני להסדרת החוב ,במיוחד שתוכ המסרו הנו כללי ולא ספציפי ,והמדובר במספר
מסרוני באותו החודש.
ככל שהייתה נשלחת הודעה אחת ,אישית ,יתכ שהתוצאה הייתה אחרת.
התובע טוע כי היו עשרות הודעות לפני כ  ,א לא היה בידו לנקוב את מספר המדויק ,וציר(
לתביעתו שלוש הודעות ,שנשלחו בסמיכות ,ולטעמי ,לאור האמור ,יש בכ הטרדה הנכסת
לגדרו של החוק.
 .18לא זו א( זו ,ניסה הנתבע לבסס הגנתו ולטעו כי המגמה כיו היא לעודד שימוש בשליחת
הודעות באמצעות הפלאפו  ,והפנה להצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקו – חובת יידוע חייבי#
על פתיחת תיק באמצעות מסרו התשע"ח –  .2017אעיר ,אי פסול בשימוש במסרוני לעדכ
"לקוח"" ,אזרח"" ,חייב" ,א כ יש פסול בשימוש באמצעי זה באופ תדיר ,וכללי ,ע תוכ
פרסומי.
 .19לאור האמור ,נחה דעתי ההודעות שנשלחו על ידי הנתבע לתובע ה בגדר "דבר פרסומת".
הפיצוי
 .20התובע עותר לפיצוי כספי בס של  , 30,000בגי ההודעות שנשלחו אליו מטע הנתבע ,וכ
בגי רכיב של עגמת הנפש.
 .21הסעי( הרלוונטי לענייננו ,בסעי30 ,א)י() (1לחוק ,הקובע:
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"שוגר דבר פרסומת ביודעי בניגוד להוראות סעי ,זה ,רשאי בית המשפט לפסוק
בשל הפרה זו פיצויי #שאינ #תלויי #בנזק )בסעי ,זה – פיצויי #לדוגמה( ,בסכו#
שלא יעלה על  1,000שקלי #חדשי #בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמע בניגוד
להוראות סעי ,זה".
 .22כפי שצוי לעיל ,התובע הוכיח קיומ של שלוש הודעות שנשלחו אליו ,ולאור האמור והמפורט
לעיל הנני פוסקת עבור כל הודעה  . 700וזאת בהתחשב כי המסרוני נועדו לגביית חוב של
התובע.
יובהר ,סכו הפיצוי שנפסק על ידי ,מגל את עוגמת הנפש.
סו ,דבר
 .23לאור המקוב +לעיל ,ישל הנתבע לתובע ס של  , 2,100בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
מיו הגשת התביעה ועד התשלו בפועל ,לסכו יתווספו הוצאות בגי ניהול ההלי בס של
. 400
 .24הסכו הכולל ישול תו  30ימי .
 .25המזכירות תמציא את פסק הדי לצדדי.#
 .26נית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל4אביב בתו*  15ימי #מיו#
המצאת פסק הדי .

נית היו  ,י"ז אב תשע"ח 29 ,יולי  ,2018בהעדר הצדדי .
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